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Люксембург, 14 април 2016 г.

Според одиторите на ЕС работата на Европейския институт за
иновации и технологии (EIT) се възпрепятства от сложна
оперативна рамка и проблеми с управлението
Според нов доклад на Европейската сметна палата ефективното функциониране на Европейския институт
за иновации и технологии (EIT), създаден за да насърчава сътрудничеството между сферите на
образованието, науката и бизнеса, е се възпрепятства от сложна оперативна рамка и проблеми
с управлението.
С бюджет от 2,7 млрд. евро за периода 2008—2020 г. EIT има за цел да насърчава сътрудничеството на
изобретатели и новатори от академичните среди, научните изследвания и бизнеса. Вместо пряко
финансиране на проекти, той предоставя безвъзмездна финансова помощ на анонимни партньори,
наречени „Общности на знания и иновации“ (ОЗИ). Трите стартирани през 2010 г. ОЗИ включват повече от
500 партньори в различни дисциплини, държави и сектори.
Одиторите провериха дали EIT е ефективен инструмент за насърчаване на иновациите в ЕС. Въпреки че
основните причини за създаване на института са добре обосновани, одиторите достигнаха до
заключението, че е необходимо да се направят редица важни промени.
„Ако EIT иска да стане значим иновационен институт, както е било първоначално предвидено,
необходими са значителни законодателни и оперативни корекции, чрез които да се насърчи поактивно потенциалът за иновации на ЕС,“ заяви Alex Brenninkmeijer, членът на Европейската сметна
палата, който отговаря за доклада.
Одиторите откриха редица слабости в основни концепции и процеси на EIT.
•
•
•

Моделът на финансиране включва дейности на ОЗИ, които не са финансирани от EIT. Това води до
ненужни усложнения и не допринася голяма добавена стойност.
Практическите механизми между EIT и ОЗИ не са подходящи за иновации, по-специално начинът,
по който се изплаща безвъзмездната финансова помощ.
Финансовата устойчивост на ОЗИ е съмнителна. Бизнесът не е достатъчно ангажиран,
а декларираните от ОЗИ приходи от източници, различни от EIT, не са съществени.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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Показателите за изпълнение, както и процесите на мониторинг и докладване не дават
информация за резултатите и въздействието.

Седем години след създаването си, EIT все още не е напълно независим в оперативно отношение от
Европейската комисия. Според одиторите това е възпрепятствало процеса на вземане на решения.
Голямото текучество на персонал, включително на висши ръководни длъжности, е ограничило развитието
на стратегии и ефикасността на EIT. EIT не е институтът, който се очаква да оказва въздействие.
Резултатите на ОЗИ не се вземат предвид в достатъчна степен при извършване на окончателното плащане
на безвъзмездната финансова помощ. До 2015 г. ЕIT рядко е отказвал плащане на разходи поради липса
на резултати.
Предвид констатациите, одиторите препоръчват на Комисията да предложи на Европейския парламент
и на Съвета законодателство, което да измени модела на финансиране на EIT. Тя следва да предложи
премахване на някои условия за финансиране и да предприеме стъпки за облекчаване на тежестта на
оперативната и финансовата отчетност на партньорите в ОЗИ. Освен това Сметната палата отправи
и следните препоръки към самия EIT:
•
•

•

Да удължи срока на споразумението за безвъзмездна финансова помощ, така че то да обхваща подълъг период от календарната година, и да гарантира подписването на споразумението преди
започването на дейностите;
Да ориентира отново своя подход към постигане на въздействие, като се стреми към по-голяма
автономност и се възползва от гъвкавостта на правното основание за „Хоризонт 2020“, като
приеме специфични правила, адаптирани към нуждите на партньорите в ОЗИ, и разреши своите
проблеми, свързани с наемането на персонал, за да може да осъществява непрекъснат
мониторинг на дейността на ОЗИ; както и
Да разработи анализ относно въздействието и да рационализира своите процедури за мониторинг
и отчет.

Специален доклад № 4/2016 „Европейският институт за иновации и технологии следва
да промени механизмите си за постигане на резултати и някои елементи на модела си
на функциониране, за да постигне очакваното въздействие“ е публикуван на 23 езика на
ЕС.
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